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  2006, ) 2(العدد 4: المجلد , مجلة األنبار للعلوم الزراعیة 
  

وٕانتاجیةتراكم الملوحة ونمو الذرة البیضاء في تأثیر الري بمیاه البزل في مراحل نمو محصول 

  محصولال

  

  موسى فتیخان یاسین

  جامعة األنبار/ كلیة الزراعة 

  

  الخالصة

فـي تربـة ذات نسـجة مزیجیـة 2004م الخریفـي لعـام ناحیـة الكرمـة للموسـحقـولنفذت التجربة في إحدى 

3.48ملحــي كمعــدل تركیــزلدراســة تــأثیر الــري بمیــاه البــزل المالحــة ذو Typic torrifluventغرینیــة مصــنفة 

ــــة البــــاد, T2مرحلــــة اإلنبــــات ( عنــــد 1-م. نزیســــیمسد ــــة التفرعــــات , T3رات مرحل التزهیــــر مرحلــــة, T4مرحل

1-م. دسیسیمنز 1.25دل ـوالري بمیاه النهر ذو تركیز ملحي كمع) T6نمو المحصول وطیلة فترة T5نوراتالو 

  .) صنف إنقاذ ( على تجمع الملوحة ونمو وٕانتاج الذرة البیضاء ) T1(كمعاملة مقارنة 

وان الــري بمیـاه البــزل طیلــة . أظهـرت النتــائج أن میـاه النهــر مقبولـة للــري ومیـاه البــزل غیـر مقبولــة للـري 

8.17وم ـسـبب زیـادة معنویـة فـي تـراكم الملوحـة وفـي نسـبة امتـزاز الصودیـنـوراتوالالنمو وفي مرحلة التزهیـر فترة 

1/2)1-رـلتـ. ول ـملـي مـ( 4.36, 1-م. زـدسیسیمنـ5.93و1/2)1-رـلتـ.ملي مـول(5.03, 1-م. دسیسیمنز

زل المالحــة فــي مراحـــل اإلنبـــات والبــادرات والتفرعـــات علــى التــوالي بالمقارنــة مــع الــري بمیــاه النهــر والــري بمیــاه البــ

1-لتــر. ملي مـول ( 3.57, 1-م. دسیسیمنز1/2.3.77)1-لتر. ملي مول ( 2.64، 1-م. دسیسیمنز4.33

. ملي مول ( 3.38, 1-م. دسیسیمنز3.93. 1/2)1-رـلت. ول ـملي م( 3.45، 1-م. دسیسیمنز3.13. 1/2)

ســبب غســل قــد وان الــري بمیــاه النهــر والــري بمیــاه البــزل عنــد مراحــل اإلنبــات والبــادرات والتفرعــات ، 1/2)1-لتــر

التزهیــر تــراكم ملحــي عنــد الــري بمیــاه البــزل المالحــة عنــد مرحلــة فــي حــین حصــل لألمــالح مــن الطبقــة الســطحیة 

وان الـري . 1-م. دسیسـیمنز4.9بـل الزراعـة والري المستمر طیلة فترة النمو بالمقارنة مع ملوحة التربة قنوراتالو 

والتفرعــات ســبب انخفــاض معنــوي فــي وزن وراتالنــالتزهیــر و بمیــاه البــزل طیلــة فتــرة نمــو المحصــول وفــي مرحلتــي 

( , ) سم 113.83, غم 229.2, غم 55.93( ات ـول النبـوالوزن الجاف للنبات الواحد وطةالواحدرةالبذور للنو 

علـــــى التـــــوالي ) ســـــم 132.55, غـــــم 306.2, غـــــم 73.87( , ) ســـــم 129.22, غـــــم 308.1, غـــــم 67.60

  .) سم 141.52, غم 421.3, غم 171.9( بالمقارنة مع الري بمیاه النهر 
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Effect of Irrigation with Drainage water at Sorghum growth stages
on salts accumulation and growth, yield of crop

M. F. Yasein
College of Agriculture / Al–Anbar university

Abstract
This experiment was conducted at farm in garma city during atum season 2004 

in silty loam texture, classified as Typic torrifluvent to study the effect of Irrigation 
with Drainage water average 3.48 ds.m-1 at (Germenation stage T2, seedling stage T3, 
Tillering stage T4 flowerd and yield formation T5and at whole growth period of yield
T6) and in comparison with Irrigation with river water 1.25 ds.m-1 was used as a 
control T1 on salts accumulation and growth and production of Sorghum (variety 
Ankath).

Result showed that the River water was suitable water and the drainage water 
was non suitable for Irrigation, also noticed that the Irrigation with drainage water at 
whole period of growth and Irrigated at flower and yield formation caused 
significantly increaseing in salt accumulation and SAR [ 8.17 ds.m-1, 5.03 (m mol. L-

1)1/2 ] [ 5.93 ds.m-1, 4.36 (m mol. L-1)1/2 ] on soil respectively compared with Irrigation 
river water and Irrigation with saline Drainage water at stages germenation, seedling, 
Tillering, [4.33 ds.m-1, 2.64 (m mol. L)1/2 ], [3.77 ds.m-1, 3.57 (m mol. L-1)1/2 ] [3.13
ds.m-1, 3.45 (m mol. L-1)1/2] [3.39 ds.m-1, 3.38 (m mol. L-1)1/2], also the Irrigation with 
River water and Saline Drainage water at stages germenation, Seedling, Tillering
caused Leaching of salts from surface layer and getting accumulation salts at Irrigated 
with saline Drainage water at whole period of growth and flowering and yield 
formation compared with soil salinity soil before farming (4.9 ds.m-1).

The Irrigated with saline Drainage water at whole period of growth, at 
flowering and yield formation and Tillering caused significantly decreased on weight
of seed, dry weight and plant high (55.93 gm, 229.2 gm, 113.83 cm), (67.60 gm, 
308.1 gm, 129.22 cm), (73.87 gm, 306.2 gm, 132.55 cm) respectively compared with 
Irrigated River water (171.9 gm, 421.3 gm, 141.52 cm).

  المقدمة

التفكیـر یسـد هـذا سـتوجبالعامـل المحـدد للتوسـع الزراعـي ممـا یعدرد المائیة العذبة یأن العجز في الموا

العجز باستخدام الموارد المائیة الردیئة النوعیة ومنها المیاه المالحة على أن یرافق ذلك االستعمال استخدام عوامل 

تختلـف .)1% (25یزیـد عـن العلـى ان األعظـمل فـي الحاصـل للتربة والمیاه والمحصول مع قبول اختزاأداریة

فـي درجـة األصـناف لـنفس المحصـول مع اخـتالفو ) 2(لحة اعند الري بالمیاه المالمحاصیل في درجة استجابتها 

فقـــد أشـــارت الدراســـات إلـــى أن مقـــدار االختـــزال فـــي الحاصـــل یعتمـــد علـــى تركیـــز . لملوحـــة میـــاه الـــري اســـتجابتها 

ونوع المحصول ومدى تحمله للملوحة عنـد مراحـل تطـوره المختلفـة والظـروف في المیاه وفي التربة ائبة الذاألمالح

18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2( لمیاه الــري مستویات ملحیة 10استعمال أن ) 3(الجویة فقد وجد 

لمحصول الذرة الصفراء في تجربة أطباق عدد من التراكیب الوراثیة إنبات الختبار نسبة 1-م. دسیسیمنز) 20, 

والعــز عنــد 3001وكانــت أعلــى نســبة إنبــات للتركیــب الــوراثي إبــاء % 92-80فقــد تراوحــت نســبة اإلنبــات بــین 

فقـد احتـل وفـي تجربـة سـنادین .مقارنة بالتراكیـب الوراثیـة األخـرى 1-م. دسیسیمنز20و 18المستویات الملحیة 

األولــى فــي صــفتي احتــل المرتبــة قــداألولــى فــي ارتفــاع النبــات وان الصــنف العــز فالمرتبــة 106الصــنف بحــوث 
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, 16, 8, صـفر (لمیـاه ري ة یـمستویات ملح5استعمال عندوافقد وجد) 4(أما . والوزن الرطب الجافالوزن 

رة البیضـاء لـذواألصـناف لمحصـول اعـدد مـن التراكیـب الوراثیـة باتنأالختبار نسبة 1-م. دسیسیمنز) 26, 22

مسـتوى مـن الملوحـة ألعلـى% 98.6أن الصـنف إنقـاذ حـافظ علـى نسـبة عالیـة لإلنبـات بلغـت , في تجربة أطباق 

أدت ) 3.72, 2.72, 1.3(ة یـوفي تجربة سنادین عند اسـتخدام میـاه ذات مسـتویات ملح1-م. دسیسیمنز26

بزیــادة مســتوى ملوحــة ل تــراكم ملحــي فــي التربــة إلــى انخفــاض معنــوي فــي ارتفــاع النبــات والــوزن الجــاف مــع حصــو 

) 6.4, 4.7, 2.2( أن اســـتعمال ثالثـــة مســـتویات مـــن ملوحـــة مـــاء الـــري ) 5(وجـــد و . میـــاه الـــري المســـتخدمة 

  . على التوالي % 82, 67, 3.2أدى إلى انخفاض المادة الجافة لنبات الذرة البیضاء بمقدار 1-م. دسیسیمنز

العذبة والمقبولة للري مع وجود المیاه المالحة سواء كانت میاه مبازل أو میاه جوفیة أن تواجد میاه النهر

ق لالسـتفادة مـن هـذه المیـاه ولغـرض ائالسبل والطر إلیجادالتصرف أمكانیةیعتبر تكامال ویجعل في نفس المنطقة 

التـي تكـون المحصـول رة نمـو حساسـة واقـل تحمـال للملوحـة وان لتحدیـد فتـاألكثـرتوفیر میاه عذبة لري المحاصیل 

فـي المراحـل للملوحة للمحاصیل المختلفة یهدف إلى جدولة استخدام المیاه المالحـة فـي ري المحاصـیل تأثیراأكثر 

حساسیة للملوحة واقل تحمال سـعیا للحصـول علـى أعلـى األكثرمقاومة واقل حساسیة وتجنبها في المراحل األكثر

  ) .6(إنتاجیة

المراحـل األخیــرة فـي تحتـاج إلـى میــاه عذبـة بینمـا المحصـول المراحـل األولـى مــن نمـو أن ) 2(قـد أشـار ل

للنمــو یمكــن أن تــروى بمیــاه متوســطة الملوحــة ولمحاصــیل متوســطة وعالیــة التحمــل للملوحــة مــالم یحــدث تــأثیرات 

میــاه برة الشــمس أن ري زهــ) 7(وقــد بینــت نتــائج ، صــفات التربــة الكیمیائیــة مثــل زیــادة تــراكم الملوحــة فــيســلبیة 

خــالل فتــرة النمــو الخضــري إلــى بدایــة تكــوین األقــراص الزهریــة یعقبهــا ري بمیــاه 1-م. دسیســیمنز) 10(مالحــة 

% 10.7و%16.2وبـالعكس سـبب حـدوث اختـزال غیـر معنـوي فـي اإلنتـاج مقـداره 1-م. دسیسـیمنز1.2مقبولة 

ل على أن زهرة الشمس یزداد تحملهـا للملوحـة فـي أطـوار وعلى التوالي بینما لم یحصل تراكم ملحي معنوي مما ید

علــى التــوالي بینمــا % 58.9, %41.6تــوفیر میــاه عذبــة مقــدارها وٕان أســلوب الــري أعــاله قــد ســبب النمــو األخیــرة 

مقارنـة بمعاملـة المقارنـة % 26.6المیاه المالحة طیلـة فتـرة النمـو سـببت انخفـاض فـي حاصـل البـذور مقـداره الري ب

-2, اإلنبـات ( و ـل النمــج أن مراحــت النتائــبینـ)8(في دراسة قـام بهـا و . ي بمیاه النهر طیلة فترة النمو وهي الر 

هـــي اقـــل تحمـــال للملوحـــة ویجـــب اســـتبعاد الـــري بالمیـــاه المالحـــة أثنائهـــا ) بدایـــة تكـــوین األقـــراص , زوج أوراق 3

التربـة فـي حـین سـجلت النباتـات التـي ســقیت للحصـول علـى اقـل اختـزال فـي الحاصـل ولـم تسـبب تـراكم ملحیـا فـي

بالماء المالح في مراحل النمو المتأخرة التزهیر والنضج أفضـل نمـو وأعلـى حاصـل بـذور وان أفضـل معاملـة للـري 

) 9(وقد وجـد % 16.7مقدار بتوفیر میاه عذبة مع حصول تراكم ملحي لم یظهر بالمیاه المالحة عند فترة التزهیر 

األزهار ألصناف مختلفة مـن الشـعیر هـي أكثـر مرحلـة مقاومـة للملوحـة وقـد إلى ة من التفرعات أن المراحل الممتد

حیـث قسـم مراحـل نمـو ) 10(وفـي تجربـة قـام بهـا . وجد اختالف فـي طبیعـة التحمـل لثمانیـة أصـناف مـن الشـعیر 

اســتخدم ) تكــوین الحاصــل و , التزهیــر , النمــو الخضــري , النشــؤ و اإلنبــات ( و ـنمــمراحــل أربــعالــذرة الصــفراء إلــى 

أظهــرت النتــائج أن . 1-م. دسیســیمنز) 5.1( ومیــاه جوفیــة مالحــة 1-م. دسیســیمنز) 1.5(لریهــا میــاه النهــر 

الــري بالمیــاه المالحــة للمراحــل الــثالث األخیــرة ســببت اختــزال فــي الحاصــل وتــراكم ملحــي اكبــر مــن الــري بالمیــاه 

ن اســتخدام المیــاه المالحــة لــري المحصــول طیلــة فتــرة النمــو ســببت انخفــاض وا. المالحــة فــي المــرحلتین األخیــرتین 

  .معنوي وتراكم ملحي معنوي مقارنة بمعاملة بالري بمیاه النهر 

ولمحدودیة المیاه العذبة وتوفر میاه البزل جاءت الدراسة لمعرفـة تـأثیر الـري بمیـاه البـزل فـي مراحـل نمـو 

  .لى صفات التربة ونمو وانتاجیة المحصول ع) صنف إنقاذ ( محصول الذرة البیضاء 
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  المواد وطرائق البحث

فـي تربـة 2004الموسـم الخریفـي لعـام خاللفي ناحیة الكرمة الزراعیة نفذت التجربة في إحدى الحقول 

Typicغرینیـــة مصـــنفة ةمزیجـــ torrifluvent تمـــت تهیئـــة . مجهـــزة بشـــبكة مبـــازل حقلیـــة مفتوحـــة األرضوان

ســـم إلجـــراء بعـــض 30–عمـــق صـــفر الأخـــذت نمـــاذج للتربـــة مـــن تعـــدیل ثـــم مـــن حراثـــة وتنعـــیم و األرض للزراعـــة 

) 1(كمــا مبــین فــي الجــدول ) 12, 11(وحســب الطرائــق الــواردة فــي التحالیــل الكیمیائیــة والفزیائیــة قبــل الزراعــة 

ســمدت م ) 5× 5( إلــى ألــواح مســاحة اللــوح الواحـــد ســم وقســمت 75المســافة بــین مــرز وآخــر ت األرض مــرز 

مـن سـماد الیوریـا هـ/Nكغم 400التجربة حسب ما موصى بها من قبل الهیئة العامة للبحوث الزراعیة وبمعدل 

46 %Nفوسـفات یـوم مـن الزراعـة وسـماد سـوبر40على دفعتـین ثلـث الكمیـة قبـل الزراعـة والبـاقي بعـد أضیفت

T1( اســتخدمت ســتة معــامالت هــي . بــل الزراعــة قدفعــة واحــدة هـــ/Pكغــم % 87وبمعــدل P% 20الكالســیوم 

ري بماء البزل خـالل فتـرة البـادرات T3, ري بماء البزل خالل فترة اإلنبات T2, ري بماء النهر طیلة فترة النمو 

 ,T4 ري بماء البزل خالل فترة التفرعات ,T5 نـوراتالالتزهیـر و بماء البزل خالل فترة ير ,T6 بمـاء البـزل ري

/ 7/ 21رویت التجربـة حسـب المعـامالت بتـاریخ . .R.C.B.Dبستة مكررات حسب تصمیم ) رة النمو طیلة فت

سـم 10كریة تعیر وفي الیوم التالي تمت الزراعة في جور المسافة بین جورة وأخـرى وكانت الریة األولى   2004

من الزراعـة تـم ثالثون یوماً سم وبعد5–3بذور ذرة بیضاء صنف إنقاذ وعلى عمق ) 4–3( وفي كل جورة 

  .لمكافحة حفار الساق % 10المحبب استخدم مبید الدیازنون , خف النباتات في الجور إلى نباتین 

أخذت نماذج لمیاه الري خالل مراحل نمو المحصول وأجریت لهـا بعـض التحالیـل الكیمیائیـة وكمـا مبـین 

والتصنیف الروسي حسـب معامـل ) 13(1989م لعاFAOوصنفت میاه الري كما في تصنیف ) 2( في جدول 

فكانــت جدولــة الــري حســب المعــامالت المدروســة ونســبة المیــاه . ) 3( كمــا فــي جــدول ) Ku)14 ،15اإلرواء 

  ) .4( التي أمكن توفیرها كما مبین في جدول العذبة 

أطــوالر أخــذت عشــرة نباتــات فــي كــل لــوح لتقــدی2004/ 11/ 4بعــد أكمــال نضــج الحاصــل بتــاریخ 

الوزن الجاف كما مبـین فـي لهذه النباتات لتقدیر وزن الحبوب وحصدت النباتات لتقدیر وراتالنباتات وحصدت الن

  .) 6( دول ـي جـن فـا مبیـوأخذت نماذج تربة إلجراء بعض التحالیل الكیمیائیة بعد الحصاد وكم) 5( جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  *قبل الزراعة)سم 30–صفر ( عمقلربة التجربة ائیة لتزییة والفیبعض الخصائص الكیمیائ) 1(جدول 

  القیمة  الخاصیة والوحدة

  ECe  4.9)1-م. دسیسیمنز( التوصیل الكهربائي 
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  pH7.8التربةدرجة تفاعل

  22.9  1- كغم. ة سنتي مول نیو السعة التبادلیة الكایت

  1.6  2/1)1-لتر. ملي مول ( نسبة امتزاز الصودیوم 

  9.2  1- كغم. عضویة غم المادة ال

  62  1- كغم. الجبس غم 

  210  1- كغم. الكلس غم 

  1- كغم. مفصوالت التربة غم 

  100  الطین

  727  الغرین

  173  الرمل

  غرینیةةمزیج  النسجة

  1.35  3- م. الكثافة الظاهریة میكاغرام 

  االیونات الذائبة

  1-لتر. ملي مول 

  Ca++  11.8الكالسیوم

  Mg++  6.8المغنیسیوم 

  K+  2.2البوتاسیوم 

  Na+  6.8الصودیوم 

  Cl-  13.7الكلوراید 

  SO415.6الكبریتات 

HCO3البیكاربونات 
-  2.1  

CO3الكاربونات 
-  -  

  أجریت التحالیل في مختبرات التربة التابعة للهیئة العامة للبحوث الزراعیة* 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  *لريبعض الخصائص الكیمیائیة لمیاه ا) 2(جدول 

  الخاصیة والوحدات
  میاه الريمصدر

  میاه مبزل  میاه نهر
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  موعد اخذ عینات المیاه للتحلیل

  المعدل  18/10  16/9  19/8  21/7  المعدل  16/9  21/7

التوصیل الكهربائي 

ds.m-1  
1.2  1.3  1.25  2.90  3.78  3.85  3.77  3.8  

  pH  7.4  7.6  7.5  7.8  7.6  7.7  7.6  7.7درجة تفاعل 

  0.88  0.85  0.98  0.95  0.45  0.15  0.15  0.15  1-لتر. البورون ملغم 

  1.16  1.2  1.11  1.17  1.15  0.165  0.17  0.16  1- لتر. النترات ملغم 

نسبة امتصاص الصودیوم 

  1/2)1-لتر . ملي مول ( 
2.6  2.4  2.5  4.3  5.2  4.1  4.1  4.43  

ت
ونا

الی
ا

بة
ذائ

ال
 )

ل 
مو

ي 
مل

 .
ر 

لت
-1

(  

  9.63  10.50  10.72  9.4  8.9  2.645  2.89  2.4  الكالسیوم

  1.16  1.04  1.21  1.10  1.28  1.11  1.07  1.15  المغنیسیوم 

  15.1  13.8  15.0  17.2  14.5  4.65  4.63  4.67  الصودیوم

  0.27  0.22  0.34  0.63  0.15  0.12  0.11  0.13  البوتاسیوم

  26.68  26.20  27.8  27.90  25.53  6.23  6.30  6.16  الكلوراید 

  3.49  3.52  3.66  3.94  2.83  1.81  1.89  1.73الكبریتات 

  0.20  0.18  0.22  0.20  0.20  0.035  0.07    الكاربونات

  3.59  3.40  3.66  3.68  3.62  2.34  2.38  2.30  البیكاربونات

  مرحلة النمو  تاریخ اخذ العینة للتحلیل

  یمثل مرحلة اإلنبات   7/ 21

  یمثل مرحلة البادرات  8/ 19

  یمثل مرحلة التفرعات  9/ 16

  تزهیر والنوراتیمثل مرحلة ال  10/ 7

  أجریت التحالیل في مختبرات التربة التابعة للهیئة العامة للبحوث الزراعیة* 

  

  النتائج والمناقشة

  نوعیة میاه الري

حسـب التصـنیف الروسـي ) 3( عند تقییم میاه الري المستخدمة والتي خصائصها كمـا مبـین فـي جـدول 

أن میــاه النهــر مقبولــة ) 4( یبــین الجــدول 1989لعــام واألغذیــةالتصــنیف المعتمــد عالمیــا وفــق منظمــة الزراعــة و 

بینمـا میـاه البـزل واألغذیـةأي مشـاكل حسـب تصـنیف منظمـة الزراعـة بوال تسـب، للري حسب التصـنیف الروسـي 

ها حسـب تصـنیف منظمـة الزراعـة غیر مقبولة للري حسـب التصـنیف الروسـي وتسـبب مشـاكل حـادة عنـد اسـتخدام

بجمیـع مؤشـرات التصـنیف فـان میـاه النهـر مقبولـة للـري بینمـا میـاه البـزل غیـر األخـذوبصورة عامة وعند واألغذیة

  .في التربة تبادلم المو مقبولة للري ومتوقع أن تسبب تراكم ملحي وزیادة في نسبة الصودی

  المیاه العذبة التي یمكن توفیرها
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أن نسبة المیاه العذبة التي یمكن توفیرهـا مـن میـاه النهـر عنـد الـري بمیـاه البـزل المالحـة )4(یبین جدول 

% 21.43, 28.57, 21.43, 28.57, 100هـي T2, T3, T4, T5, T6المیتمـر وعنـد مراحـل نمـو النبـات 

إلـى صـفة الطـول یكـون على التوالي ولكن االستخدام المنتج للمیاه المالحة في ري المحاصیل االقتصادیة بالنسـبة 

وبالنسبة إلى صفة الـوزن الجـاف للنبـات یكـون الـري المیـاه المالحـة  T4, T3, T2منتجا عند الري في المعامالت 

وال یســبب تــراكم ملحــي فــي التربــة أمــا بالنســبة لصــفة وزن % 25ألنــه االنخفــاض اقــل مــن T3, T2منتجــا عنــد 

مالحة غیر منـتج عنـد الـري المسـتمر وعنـد مراحـل نمـو المحصـول وذلـك البذور للنورة الواحد فانه استخدام المیاه ال

یســتنتج مــن أعــاله إذا كــان الهــدف مــن زراعــة محصــول الــذرة ) 1% (25ألنــه االنخفــاض فــي اإلنتــاج أكثــر مــن 

البیضــاء صــنف إنقــاذ للحصــول علــى االعــالف فیكــون االســتخدام منتجــا للمیــاه المالحــة عنــد الــري بمیــاه البــزل فــي 

وال یحصــل تــراكم % 25وذلــك ألنــه االنخفــاض فــي الــوزن الجــاف اقــل مــن T3, T2اإلنبــات والبــادرات مرحلتــي

ملحي أما إذا كان الهدف هو الحصول على البذور فـان الـري بالمیـاه المالحـة عنـد مراحـل نمـو النبـات یكـون غیـر 

% 50عند الحصول على وٕاذا اعتبر الحاصل اقتصادي) 1% (25منتجا ألنه االنخفاض في الحاصل أكثر من 

فــان الــري بمیــاه ) 16(فــأكثر فــي تربــة ملحیــة بالمقارنــة مــع حاصــل نفــس المحصــول النــامي فــي تربــة غیــر ملحیــة 

, 28.57یكـــون قـــد حققنـــا تـــوفیر میـــاه عذبـــة مقـــدارها T3, T2البـــزل المالحـــة یكـــون اقتصـــادي عنـــد الـــري فـــي 

  .لري محاصیل حساسة للملوحة % 21.43

  ات نمو المحصول على نمو وٕانتاجیة محصول الذرة البیضاءر ه البزل في فتتأثیر الري بمیا

والـري بمیـاه البـزل فـي فتـرات نمـو المحصـول T6أن الري المستمر بمیاه البزل ) 5( نالحظ من جدول 

T2 , T3, T4, T5 سبب انخفاض معنوي في طول النبات بالمقارنة مـع معاملـة الـري المسـتمر بمیـاه النهـرT1

علــى التــوالي وان هــذا االنخفــاض یــزداد % 4.61, 5.93, 6.34, 8.77, 19.57كــان مقــدار االنخفــاض وقــد 

كلمــا كــان الــري بالمیــاه المالحــة فــي المراحــل األخیــرة مــن نمــو محصــول الــذرة البیضــاء والــري المســتمر بمیــاه البــزل 

أمـا % . 25یزیـد عـن المعـامالت الوان مقدار االنخفاض في طول النبات في جمیـع ، طیلة فترة نمو المحصول 

والـــري بمیــاه البـــزل عنــد فترتـــي T6بالنســبة للـــوزن الجــاف للنبـــات الواحــد بـــالغرام فــان الـــري المســتمر بمیـــاه البــزل 

سـبب انخفـاض معنـوي وضـمن االسـتخدام غیـر المنـتج للمیـاه المالحـة بینمـا T4, T5والتفرعـات التزهیـر والنـورات 

ســبب انخفــاض غیــر معنــوي ولكنــه ضــمن االســتخدام T2, T3ي البــادرات واالنبــات الــري بمیــاه البــزل عنــد فترتــ

%26.9, %45.6وكان مقدار االنخفاض T1المنتج لمیاه البزل بالمقارنة مع معاملة الري المستمر بمیاه النهر 

  .على التوالي 20.3%, 20.7%, 27.3%, 

والـري T6ة فتـرة نمـو المحصـول لـزل طیبـري بمیـاه الفقد سبب الةالواحدنورةر في الو وبالنسبة لوزن البذ

ةالواحـدنـورةسـبب انخفـاض معنـوي لـوزن البـذور فـي الT2, T3, T4, T5بمیـاه البـزل عنـد جمیـع المراحـل للنمـو 

, %33.65, %56.98, %60.66, % 67.46مقـــدار بو T1مـــع معاملـــة الـــري المســـتمر بمیـــاه النهـــر ةمقارنـــ

هذا االنخفاض یزداد كلما كان الري بمیاه البزل المالحة في المراحـل األخیـرة مـن نمـو على التوالي وان 30.82%

النبـات والــري المسـتمر بمیــاه البـزل طیلــة فتـرة النمــو للمحصـول وان هــذا االنخفـاض ضــمن االسـتخدام غیــر المنــتج 

  ) .1% (25للمیاه المالحة وذلك لكون االنخفاض یزید عن 

فـــي تربـــة ملحیـــة بالمقارنـــة مـــع یعتبـــر حاصـــًال اقتصـــادیًا % 50حاصـــلعلـــىل و لحصـــنـــا ان ااعتبر وٕاذا

فـان الـري بمیـاه البـزل المالحـة یكـون اقتصـادیا عنـد الـري فـي ) 16(حاصل نفـس المحصـول فـي تربـة غیـر ملحیـة 

T3, T2.  

  تأثیر الري بالمیاه المالحة المستمر وفي فترات نمو المحصول على بعض الخواص الكیمیائیة للتربة
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T3والـري بمیـاه البـزل فـي فتـرة البـادرات T2أن الـري بمیـاه البـزل فـي فتـرة اإلنبـات ) 6( ین جـدول یبـ

علــــى التــــوالي ســـبب خفــــض معنــــوي فــــي التوصــــیل 1-م. دسیســــیمنز ) 3.78) ( 2.90( ذات التركیـــز الملحــــي 

علـــى أمـــالح مختلفـــة فـــي الكهربـــائي لمســـتخلص التربـــة المشـــبعة ویعتقـــد الســـبب فـــي ذلـــك إلـــى احتـــواء میـــاه البـــزل 

التركیب أالیوني أو سببت زیادة ذوبان بعض األمالح في التربة وعند الري بمیاه النهـر فـي الریـات الالحقـة سـببت 

غسلها ، وحصول خفض غیر معنوي في التوصیل الكهربائي لمسـتخلص العجینـة التربـة المشـبعة عنـد الـري بمیـاه 

مقارنة بمعاملة المقارنة الـري بمیـاه النهـر T4في فترة التفرعات 1-م. دسیسیمنز3.85البزل ذات التركیز الملحي 

T1 . التزهیر والنوراتوان الري بالمیاه المالحة في فترةT5 والري المسـتمر بالمیـاه المالحـة طیلـة فتـرة النمـوT6

التوصـــــیل علـــــى التــــوالي ســــببت ارتفـــــاع معنــــوي فــــي1-م. دسیســــیمنز ) 3.48, 3.37( ذات التركیــــز المــــاحي 

حصــول یعنــي وهــذا T1الكهربــائي لمســتخلص العجینــة المشــبعة للتربــة مقارنــة بمعاملــة المقارنــة الــري بمیــاه النهــر 

تــراكم ملحــي الحتــواء میــاه البــزل علــى تركیــز ملحــي عــالي ســبب هــذا التــراكم ، وعنــد المقارنــة بملوحــة التربــة قبــل 

وذلـك لحصـول عملیـة الغسـل عنـد ,T4, T3, T2, T1الزراعـة نالحـظ انخفـاض فـي ملوحـة التربـة للمعـامالت 

وذلك T6, T5وكذلك حصول ارتفاع في ملوحة التربة للمعامالت ، الري بمیاه النهر من الطبقة السطحیة للتربة 

  .الحتواء میاه البزل على تركیز ملحي عالي سبب هذا التراكم 

لجمیـع معـامالت الـري المسـتمر بمیـاه النهـر أما بالنسبة إلى درجة تفاعل التربة فلم یحصل تغیر معنـوي 

T1 والري المستمر بمیاه البزلT6 والري بمیاه البزل خالل مراحل نمو النباتT5, T4, T3, T2, وذلك للسـعة

  .التنظیمیة العالیة للتربة الحتوائها على نسبة عالیة من كاربونات الكالسیوم 

ة معنویـــة بنســــبة امتــــزاز الصـــودیوم فــــي جمیــــع وفیمـــا یخــــص نســـبة امتــــزاز الصــــودیوم فقـــد حصــــل زیــــاد
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T5ه النسـبة تـزداد كلمـا كـان الـري بالمیـاه البـزل فـي المراحـل األخیـرة مـن نمـو النبـات لنفس السبب السابق وان هذ

  .والري بمیاه البزل بصورة مستمرة 
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  تصنیف المیاه المستخدمة للري) 3(جدول 

  تاریخ اخذ العینة  نوعیة المیاه

  1989حسب تصنیف منظمة الزراعة واألغذیة   حسب التصنیف الروسي

قیمة معامل ** 

  اإلرواء

KU  

الكمیة الكلیة * 

  للمواد الذائبة

TDS  

  لتر/ غم 

  نوعیة المیاه

  الخاصیة والوحدة

التوصیل الكهربائي 

  1-م. ردیسیمت
  درجة تفاعل الماء

الصودیوم ملي 

  لتر/ مكافئ 

عند ربط العالقة بین 

التوصیل الكهربائي ونسبة 

  امتزاز الصودیوم

  میاه النهر

  ال توجد مشكلة  زیادة في المشكلة  ال توجد مشكلة  زیادة في المشكلة  مقبولة  0.768  9.3  7/ 21

  ال توجد مشكلة  زیادة في المشكلة  د مشكلةال توج  زیادة في المشكلة  مقبولة  0.832  9.1  9/ 16

  ال توجد مشكلة  زیادة في المشكلة  ال توجد مشكلة  زیادة في المشكلة  مقبولة  0.805  9.2  المعدل

  میاه البزل

  ال توجد مشكلة  مشكلة حادة  ال توجد مشكلة  مشكلة حادة  غبر مقبولة  1.856  2.2  7/ 21

  ال توجد مشكلة  مشكلة حادة  ال توجد مشكلة  ةمشكلة حاد  غبر مقبولة  2.395  2.1  8/ 19

  ال توجد مشكلة  مشكلة حادة  ال توجد مشكلة  مشكلة حادة  غبر مقبولة  2.464  2.1  9/ 16

  ال توجد مشكلة  مشكلة حادة  ال توجد مشكلة  مشكلة حادة  غبر مقبولة  2.157  2.2  10/ 18

  ال توجد مشكلة  مشكلة حادة  ال توجد مشكلة  مشكلة حادة  غبر مقبولة  2.227  2.2  المعدل

* TDS =
EC ds.m-1 × 640

1000

  لتر/ غم                                                  
  

**  Ku یحسب

1- Na < Cl           Ku =
288

5nCl

2- Na > Cl        ولكن        Na < Cl + SO4 Ku =
288

n Na + 4 n Cl

3- Na > Cl + SO4  مع وجود  CO3 9HCO3 Ku =
288

10 n Na – 5 n Cl – 9 n SO4
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  1- لتر. عدد ملیمكافئات = nحیث ان 

  

  

  

  جدولة الري حسب مراحل نمو النبات ونسبة المیاه العذبة التي یمكن توفیرها) 4(جدول 

رقم الریة

  وتاریخها

  

  

  

  المعامالت

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  

عدد 

  الریات

عدد 

الریات 

میاه ب

  البزل

نسبة 

المیاه 

العذبة 

التي 

یمكن 

  توفیرها

21/7  27/7  31/7  5/8  12/8  19/8  26/8  6/9  16/9  24/9  3/10  11/10  18/10  24/10  

T1                            14  صفر  صفر  

T2                            14  3  21.43  

T3                            14  4  28.57  

T4                            14  3  21.43  

T5                            14  4  28.57  

T6                          14  14  100%  

 =الري بمیاه النهر= إشارةبدون           الري بمیاه البزل المالحة  
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  تأثیر الري بمیاه البزل المالحة في فترات نمو المحصول على نمو وٕانتاجیة محصول الذرة البیضاء) 5(جدول 

  المعامالت

  )غم ( وزن بذور النورة الواحدة   )غم ( وزن النبات الواحد الجاف   )سم ( طول النبات 

معدل طول 

  النبات الواحد

ما یمثله كنسبة 

  مئویة

مقدار االنخفاض 

في طول النبات 

مقارنة بمعاملة 

  الري بمیاه النهر

معدل وزن 

  النبات الواحد

ما یمثله كنسبة 

  مئویة

مقدار االنخفاض 

بات في وزن الن

مقارنة بمعاملة 

  الري بمیاه النهر

وزن بذور النورة 

  الواحدة

ما یمثله كنسبة 

  مئویة

مقدار االنخفاض 

بذور في وزن 

النورة الواحدة 

مقارنة بمعاملة 

  الري بمیاه النهر

T1141.52  100  صفر  100  171.9  صفر  100  421.3  صفر  

T2135.0  95.39  -4.61  335.8  79.7  -20.3  119.47  69.18  -30.82  

T3133013  94.07  -5.93  333.9  79.3  -20.7  114.07  66.35  -33.65  

T4132.55  93.66  -6.34  306.2  72.7  -27.3  73.87  43.02  -56.98  

T5129.22  91.23  -8.77  308.1  73.1  -26.9  67.60  39.34  -60.66  

T6113.83  80.43  -19.57  229.2  54.4  -45.6  55.93  32.54  -67.46  

LSD 0.0013.593      26.93      6.709      
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  دصاتأثیر الري بالمیاه المالحة في فترات نمو المحصول على بغض الخواص الكیمیائیة للتربة بعد الح) 6(جدول 

  الخاصیة

  

  

  

  المعامالت

  2//1)ر لت. مول . ملي ( نسبة امتزاز الصودیوم   درجة تفاعل التربة  1- م. التوصیل الكهربائي دیسیمتر

  المعدل

مقدار التغیر 

بالمقارنة مع 

معاملة الري 

  بمیاه النهر

مقدار التغیر 

بالمقارنة مع قبل 

  الزراعة

  المعدل

مقدار التغیر 

بالمقارنة مع 

معاملة الري 

  بمیاه النهر

مقدار التغیر 

بالمقارنة مع قبل 

  الزراعة

  المعدل

مقدار التغیر 

بالمقارنة مع 

معاملة الري 

  بمیاه النهر

مقدار التغیر 

بالمقارنة مع قبل 

  الزراعة

T14.33  _  -0.57  7.87  -   +0.07  2.64  -   +1.04  

T23.13  -1.20  -1.77  7.9   +0.03   +0.1  3.57   +0.93   +1.97  

T33.77  -0.56  -1.13  7.93   +0.06   +0.13  3.45   +0.81   +1.85  

T43.93  -0.40  -0.97  7.83  -0.04   +0.03  3.38   +0.74   +1.87  

T55.93   +1.60   +1.03  7.83  -0.04   +0.03  4.36   +1.72   +2.76  

T68.17   +3.84   +3.27  7.87  3.43+   2.39+   5.03  0.07+   صفر  

LSD 0.0010.5337      0.5034      غیر معنوي      

  )الغسل ( تدل على االنخفاض ) - (اإلشارة السالبة 

  )التراكم ( تدل على االرتفاع +) (اإلشارة الموجبة 
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